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Voorwoord
Respect
Volgens een aantal iets oudere mensen is het woordje
‘respect’ gedegradeerd tot een niet meer bestaand woord.
Volgens een aantal iets jongere mensen wordt het woord
‘respect’ nog wel degelijke gebruikt. Vooral voor mensen
die dat respect ook verdienen.
Welnu, wij hebben tijdens de voorbije maand alleszins
aardig wat respect opgebracht voor de vele tientallen
vrijwilligers, die van het EK in Antwerpen een succes
gemaakt hebben qua organisatie. Maar ook bijzonder
veel respect voor het team ‘Yellow Tigers’ dat met een
zesde plaats toch haar positie in de Europese subtop
bevestigde. Met hen wordt voortaan rekening gehouden
in de rest van Europa en met name de Turken hadden
onze vrouwenploeg wel bijzonder goed ontleed en de
pijnpunten ervan blootgelegd. Maar dat zijn dingen
waaruit kan geleerd worden voor de toekomst.
Nog opvallend is het toenemend respect van buitenlandse
instanties voor de Belgische coaches. Jan De Brandt
bracht Hongarije op een jaar tijd acht plaatsen hoger op
de Europese ranglijsten. Julien Van de Vyver en Claudio
Gewehr werden in Nederland opgeroepen om de jeugd
en het aanwezige talent bij onze noorderburen verder op
te sporen en te begeleiden. En lazen we ook al niet dat
Virginie De Carne en Loes Torfs in respectievelijk Finland
en Noorwegen aan de weg timmeren met jeugdploegen?
Mooi toch?
Tijdens de komende weken dingen de Red Dragons
eveneens naar dat respect. Hopelijk kunnen ze groeien
in het EK en vriend en tegenstander doen verbazen,
ondanks een voorbereiding die niet het beste deed
verhopen.
Respect ook voor de media, die toch wel uitgebreid het
voorbije EK voor vrouwen verslagen hebben. In het
bijzonder VRT/Sporza kreeg heel wat pluimen op de
hoed voor de vele mooie beelden van alle matchen van
de Yellow Tigers en nu ook nog van de Red Dragons. We
kunnen alleen maar hopen dat de Volleyliga en Telenet
Sport even veel respect kunnen oogsten met hun plannen
om volley meer in de kijker te zetten. Hopelijk eindigt het
niet met een strijd onder de kerktoren om mekaar zo
veel mogelijk vliegen af te vangen. Want dan gaan we
de weg op van het Belgisch basket, dat opteerde voor
samenwerking met Belgacom Sport en daardoor nog
amper op een nationale zender te bekijken viel. Zuur brak
het hen op.
En vanaf nu ook respect voor de vele
clubbestuurders,
scheidsrechters,
officials, (jeugd)trainers en alle
spelertjes, die van volley hun favoriete
sport maken en daar vele uren
opoffering voor over hebben. Een
prachtig nieuw seizoen gewenst aan
allen!
Marcel COPPENS
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Boezemvrienden Frank Depestele en Wout Wijsmans speelden bijna samen in Maaseik

“Het is te vroeg om uit te bollen”
In de herfst van hun volleybalcarrière hebben Frank Depestele en Wout Wijsmans, beiden 38
jaar jong, beslist terug te keren naar de Belgische competitie. Naar Asse-Lennik en naar Noliko
Maaseik. “Van het buitenland had ik eventjes genoeg”, laat Frank zich tijdens het gesprek
een paar keer ontvallen. Ook Wout voelde een grote hunker naar de heimat in Limburg.
Een vrachtwagen van ex-hoofdsponsor Walter Lannutti van Cuneo bracht alle huisraad naar
België. Het droomhuis van Wout en Hanne staat leeg. “Misschien willen we er later nog
wonen. Ofwel zullen we het verkopen.” Het Italiaanse team uit Piëmonte gooide ondertussen
de handdoek. Maar Frank en Wout willen nog twee seizoenen alles op alles zetten.

Het EK in Bulgarije gaat helaas aan de
neus van Frank Depestele voorbij, dat
is bekend, wegens een vingerblessure
in de linkerhand. Wout droomt wel van
de Belgische nationale ploeg. Maar hij
nam eerder de Italiaanse nationaliteit
aan. “Het zou veel moeite en tijd kosten
om mijn certificatie bij de Italiaanse
federatie ongedaan te maken.”
Wout Wijsmans was tien jaar de trotse
kapitein van Cuneo, speler van het jaar
in Italië, na zijn opvallende passages
bij Ferrara en Macerata. “In de beste
jaren had Cuneo een budget van 5
miljoen euro. En méér”, blikt Wout
terug. “Ik speelde met wereldtoppers:
de Braziliaan Giba, de Serviërs
Nicola Grbic en Ivan Miljkovic. Na
Cuneo trok ik naar Baic Motors in
de Chinese hoofdstad Peking. Ik
had een chauffeur, ik woonde op
500 meter van het Tiananmenplein,
ik was graag gebleven, maar dat
kon niet. Ik heb dan gekozen voor
Fenerbahçe in Turkije. Toffe stad,
aangename mensen, wel een licht
chaotische club. Ik hoop dat ze mijn
contract volledig willen nakomen.”
Kwarteeuw vriendschap
Hoe is die hechte en onverbreekbare
band tussen jullie gegroeid?
Wout: “Ik herinner het me goed. Ik
speelde als jongetje in de beker van
Brabant met Kruikenburg tegen AsseLennik. In de sportschuur kwam een
jonge knaap binnengestapt. Kort haar,
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blonde meshes: ‘Hé, wat een raar
mannetje dacht ik bij mezelf’. Enkele
maanden later werden we samen
opgeroepen voor de Brabantse
selectie. Dan volgden de nationale
juniores en de nationale seniores. We
waren alle schoolvakanties samen
op training. Bij Franks ouders Toon
en Julienne was ik kind aan huis. We
zijn ondertussen 25 jaar bevriend.”
Frank: “Wout heeft een tijdje in
Canada gewoond. Als hij naar België
kwam, stond hij altijd aan de deur. Hij
kwam altijd langs. Onze vriendschap
groeide. We speelden nooit in
dezelfde ploeg, maar het contact
is nooit verwaterd. Zo ken ik Hana,
de Tsjechische vrouw van Wout, al
van bij het begin van hun relatie.
We hebben later een gezin gesticht.
We waren erbij op elkaars huwelijk.
We zijn samen al vijf of zes keer op
vakantie geweest. Naar Egypte, in
het zuiden van Frankrijk, naar Puerto
Rico en uiteraard Italië. Als het paste,
konden wij bij hem in Cuneo logeren.
Onze vrouwen Loes en Hana komen
goed overeen. We hebben ook
allebei twee dochters. Wout heeft
Emma (8) en Jules (6), onze kinderen
heten Sabe (7) en Dyte. Ze zijn bij
Asse-Lennik aangesloten. Wouts
kinderen zijn begonnen bij Maaseik.”
Wat vinden jullie van elkaars
karakter?
Wout: “Ik heb altijd de positieve
ingesteldheid van Frank bewonderd.

Hij beschikt over heel veel ‘alegria’.
Dat zeggen ze in het Italiaans van
iemand die heel gelukkig is, heel
eerlijk, heel warm en joviaal. Hij
heeft alles uit zijn carrière gehaald.
Zo verdient Frank alle erkenning, die
gun ik hem echt. Zo’n motivatie, zo’n
gedrevenheid, ook nog als 38-jarige,
dat zie je niet zo vaak in de topsport.”
Frank: “Wout is voor mij een
wereldburger. Iemand met een sterk
karakter, met veel persoonlijkheid.
Hij kan zich overal aanpassen.
Wout had ook een neus voor sterke
ploegen en voor het goede leven.
Dat stond hem wel aan in Italië. Hij
speelde daar bij de absolute top. Hij
miste wel de Belgische nationale
ploeg. Misschien had hij het ook een
jaartje in Polen moeten proberen.”
Nationale ploeg en EK
Wout Wijsmans zorgde in Minsk tegen
Wit-Rusland mee voor de kwalificatie
van de Belgen voor het EK 2007.
Daar deed hij zelf niet aan mee. Het
hoofdstuk ‘nationale ploeg’ werd
helemaal afgesloten. Hana was voor
het eerst zwanger. Kort daarna vroeg
hij de Italiaanse nationaliteit aan. Die
werd geofficialiseerd in 2010. Spijt van
die stap heeft hij niet. Maar het kriebelt
om weer Belg te worden. Dergelijke
terugschakeling vergt echter veel tijd.
Wout: “Mocht ik de kans nog krijgen,
dan had ik wel zin in een comeback
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bij de Dragons. Zie het zo: de werking
bij Belgium was acht jaar geleden veel
moeilijker dan nu. Nu is er veel meer
structuur, een veel betere samenhang,
ook een optimale organisatie. De
huidige lichting speelt EK’s, WK’s en
World League aan de lopende band.
Minder dan tien jaar geleden droomde
ik daar ’s nachts van. Maar overdag
was het anders. De nationale ploeg
kostte ons ook aardig wat centen.
Maar oké, dat nam ik erbij: je speelt
niet voor het grote geld voor je
vaderland, maar wel voor de eer en het
prestige. Maar in de zomer van 2007
werd Emma geboren, ik wilde volledig
voor mijn familie kiezen. Ik had al veel
gegeven voor de nationale ploeg.”
Hoe schatten jullie de kansen in
van de Red Dragons op het EK in
Bulgarije?

Wout: “Ik weet het niet echt of ze
door de voorronde zullen komen.
De voorbereiding tegen Nederland,
Duitsland,
Estland
en
Finland
sprak niet tot de verbeelding. Maar
dat wil op zich niet alles zeggen.
Ons land heeft een sterke ploeg.
Helaas is Frank weggevallen. Ook
de loting is niet mals. Een offday
kan veel stuk maken. Polen is de
regerende wereldkampioen. Om die
te kloppen moet je steengoed zijn en
ook veel geluk hebben. Ook tegen
Wit-Rusland en Slovenië zullen
de Belgen hard moeten knokken.“
Frank: “Ik treed Wout bij: het wordt
in Varna een zware poule. Ik ga
dit missen. Slovenië is een zwaar
onderschatte ploeg: Gasparini en
Urnaut wonnen de Euroleague.
Wit-Rusland is een beetje een

onbekende. We klopten ze wel op
het vorige EK. Maar ik geef het je op
een briefje: als de Belgische machine
niet draait zoals het moet en te veel
slechte momenten heeft, krijgen de
Dragons ongetwijfeld het deksel op de
neus. Het is nu aan Matthias Valkiers
om alles uit de brand te slepen. Stijn
D’Hulst is daarbij de geknipte man om
die typische dubbele wissel met Van
Walle of Van den Dries uit te voeren.”
Ethias League en Champions
League
Wegens budgettaire perikelen en dus
vraagtekens bij het Franse Beauvais
opteerde Frank Depestele voor
een terugkeer naar Asse-Lennik.
Frank: “Loes reed vaak 280 km
enkel om me te bezoeken. In een vrij

Frank Depestele en Wout Wijsmans

Volley Magazine is een uitgave van de Vlaamse Volleybalbond vzw

3

Frank Depestele en Wout Wijsmans
weekend reed ik naar Lennik. Maar
het werd toch wat lastig allemaal. We
verloren ook nog vijf punten in het
klassement na een sanctie van de
Franse volleybalbond. Ach, so what.
Ook het Russische Belgorod en het
Griekse Thessaloniki waren geen
geweldige ervaringen, als het gaat
om het nakomen van het contract.
Na
jarenlange
omzwervingen
in
Zwitserland,
Oekraïne
en
Turkije snakte ik naar rust.”
Wout: ”Ik kon nog naar Frankrijk,
Argentinië en Italië. Maar ik wilde toch
ook ‘thuiskomen’. En ik wil Maaseik
doen pieken. De club heeft een
sterke nieuwe ploeg samengesteld.
Er zal veel druk zijn, maar dat ben
ik wel gewend. Ik voel me prima.
Ik woon in Maaseik niet ver van de
Markt. Haha: dag en nacht verschil
met Peking of Istanbul. In die
wereldsteden kon ik anoniem buiten
lopen, dat wordt nu moeilijker. Maar
ik vind het heel fijn: iedereen is zo
behulpzaam. Ook voor de kinderen is
het een verademing: de goeie lucht,
veilig fietsen, de Maas, de stad.”
Frank: “De Franse landskampioen
Tours VB had interesse. Maar ik
moest een beetje ‘familiegewijs’
denken. De kinderen worden groter.
In Fenerbahçe waren ze mee, ook in
mijn eerste jaar bij Beauvais, toen ze
nog niet schoolplichtig waren. Maar
ik sta er op dat ze goed Nederlands
leren lezen en schrijven, dat ze hun
moedertaal
perfect
beheersen.”
Sommigen zeggen: die twee komen
nog uitbollen in eigen land. Is dat
zo?
Frank: “Niks van. We gaan allebei
ons uiterste best doen. Ik heb ook
even gepraat met Maaseik. Neen,
dat is geen ‘fake’. Maar om bepaalde
redenen zijn de onderhandelingen
afgebroken. Maaseik was een mooie
optie geweest, jazeker. Maar AsseLennik is ook een grote opportuniteit,
omdat het mijn thuishaven is.”
Wout: “Ik wilde graag met Frank
spelen. We ‘willen’ dat allebei wel,
maar daarom gebeurt het niet. Ik
begrijp het ook: Franks kinderen gaan
in Lennik naar school. Zijn situatie
is anders: hij woonde in Beauvais
ook zonder vrouw en kinderen.
Dat begint dan toch te wegen.”
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Sam Deroo en Wout Wijsmans delen wafels uit op het EK

Dromen jullie van de landstitel en
van de trofee ‘Speler van het jaar’?
Frank: “Hé: Asse-Lennik is niet de
titelfavoriet. Die eer is voor Roeselare
en Maaseik. Ik verkneukel me in
die wedstrijden. Met Panathinaikos
Athene speelde ik al tegen Wout
en Cuneo. Op het toernooi van de
Witte Molen in Sint-Niklaas hebben
we ook tegen elkaar geknokt.”
Wout: “Met ‘Speler van het jaar” ben
ik persoonlijk niet bezig. Maar als het
iemand moet zijn, dan liefst iemand
van Maaseik. Belangrijk voor mij is
een goed seizoen spelen. Ik ben
misschien niet meer de man van 25
punten per match, dan had de club mij
vijf jaar geleden moeten aanwerven.
Ik breng vooral ervaring mee en een
nooit aflatende vechtersmentaliteit.
Het zijn jonge spelers als Padar, Finoli
en Staples – ze zijn de helft jonger die ik wil bijstaan met raad en daad.”
Frank: “’Speler van het jaar’? Dat
is een populariteitspoll. Bij Maaseik
en Roeselare lopen voor die eer
meer cracks rond. Vergeet vooral
Roeselare niet: bij de landskampioen
is weinig veranderd. Het is wel zo
dat Maaseik weer veel sterker wordt.
(lacht) Ik ga zeker geen 25 punten
scoren. Als ik dat zou doen, dan zijn
we kampioen. Ik hoop veel plezier te
beleven. Oké, ik word afgeremd door
die vingerblessure, maar ik zal me na
het herstel weer helemaal opladen. Ik
amuseer me nog altijd, dat is belangrijk.
En ik wil mijn back-up Limburger

Lienert Cosemans de kneepjes leren.”
Hoe staat het met de kansen op
de play-off 12 in de Champions
League?
Wout: “In onze groep is het Italiaanse
Trentino met Simon Van de Voorde de
grote favoriet. De Franse kampioen
Tours VB bewijst jaar na jaar dat
het een heel sterke club is. Het
Griekse Paok Thessaloniki moeten
we zeker aankunnen. Voor de playoff 12 zijn de Fransen onze grootste
concurrent. Ik wil je wel toevertrouwen
dat voor mij de nationale competitie
primeert. Ik speel liefst de finale
van de play-offs en de finale van
de Belgische beker. Wat niet wil
zeggen, dat Europa onbelangrijk is.”
Frank: “We komen uit tegen het Poolse
Rzeszow, het Zwitserse Lugano en
het Roemeense Constanza. Heel heel
moeilijk, als je het mij vraagt. Rzeszow
lijkt me niet haalbaar. Constanta heeft
enkele Bulgaarse internationals in
zijn rangen. Ook Lugano heeft zwaar
geïnvesteerd. Laat ons eerst onze
thuismatchen – in de Arena-hal in
Deurne, nvdr. – winnen. Daarna zien
we wel. Ik vat het als conclusie graag zo
samen: het is nog veel te vroeg om uit
te bollen en te rentenieren. Daarvoor
zijn we te gek van het spelletje.”

Tekst: Leo PEETERS
Foto’s: Bart Vandenbroucke en Leo
Peeters
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Gert vande Broek zeer tevreden met zesde plaats op EK

“Kijk maar eens wie we achter
ons laten”
Een middag het eigen etentje bereiden en een dag later enkele uurtjes
uitwaaien op de fiets met een aantal vrienden. Zie daar hoe bondscoach
Gert vande Broek vier stresserende maanden topvolley achter zich kan
laten. Maar tussendoor kan hij toch nog tijd maken voor een evaluatie
van de Yellow Tigers en vooral van hun recente prestaties op het EK in
Antwerpen. Globaal genomen is hij best tevreden met het behaalde resultaat.

“Ik kreeg zopas nog felicitaties van
een echte topcoach – nvdr zeg
maar Guidetti, bondcoach van de
succesvolle Nederlandse ploeg, al
jarenlang delen ze een oprechte
waardering voor mekaar – die het heel
sterk vond dat wij opnieuw in de top8 geëindigd waren en hij maakte de
misschien iets overdreven vergelijking
met landen als Roemenië of Tsjechië.
Nee, ik had vooraf best willen tekenen
voor een zesde plaats. Vergeet niet
dat dit de tweede beste prestatie
ooit is van een nationale ploeg. De
nationale vrouwenploeg eindigde
in 2007 in Hasselt op de zevende
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plaats en twee jaar geleden eindigde
de mannenploeg in Denemarken
ook op een zevende plaats. Dit
resultaat werd alleen door onszelf
overtroffen toen we twee jaar geleden
brons haalden in Berlijn. Ik vind dit
dan ook een zeer goede uitslag.
Kijk trouwens maar eens welke landen
we achter ons laten: Bulgarije, dat
niet eens door de groepsfase kwam,
maar dat in de voorbereiding haast
even goed was als wij, en verder
toch toplanden als Italië en Polen.”
“Noem me trouwens eens vijf
sporttakken in ons land die bij de

top-6 van Europa horen? Wij
deden dat nu toch al voor de
tweede keer op rij. Bovendien
haalden we een aantal andere
vooropgestelde doelstellingen:
we konden doorheen onze
campagnes de kern uitbreiden.
Zo kwamen speelsters als
Grobelna (die vier jaar geleden
nog geen volley speelde),
Cianci (die toch behoorlijk werk
leverde als serveerster) of Van
Gestel (de jongste speelster
op het EK) bij de kern. We
bleven in de hoogste afdeling
van de World Grand Prix en we
staan bij de top-8 in Europa.
Natuurlijk
was
ook
ik
ontgoocheld dat we tegen de
Serven de kans niet konden
grijpen om ook een tweede set
te winnen, waardoor we vijfde
zouden geworden zijn en dat
we vrijgesteld zouden zijn van
kwalificaties voor het volgende EK in
2017. Het werd 29-27, maar ja, dat is
topsport. Kijk ook wie voor ons staat:
Duitsland, dat altijd voor ons eindigde,
toplanden als Servië (al geplaatst
voor de Olympische Spelen), Turkije,
Rusland en Nederland, voor mij
het coming-land, dat best wel eens
de stunt van 1996 kan overdoen
toen de Nederlandse mannen op
de Olympische Spelen van Atlanta
goud haalden. Wij speelden ook
veel beter dan in de Europese
Spelen of in de World Grand Prix.”
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Gek

“Je moet de zaken wel in hun juist
perspectief plaatsen. In 2013 was alles
nieuw en een nieuwe medaille is voor
een land als het onze helemaal geen
evidentie. Dat zou gewoon een mirakel
geweest zijn, net zoals het halen van

aantal afwezigen, die er wegens
allerlei blessures niet konden bij zijn:
Angie Bland, Hélène Rousseaux,
Sarah Cools. Maar met hen erbij
in de kern heb je gewoon meer
mogelijkheden. Ik weet ook niet of ze

de voorbije weken van een grote
belangstelling bij het publiek, van veel
sympathie bij vele sportliefhebbers,
ook al omdat ze steeds aanspreekbaar
zijn en blijk geven van hun talent
zonder vedettenallures. Je kon
misschien wel van een ‘hype’ spreken.
Maar ook dàt wil Gert streng
relativeren. “Ik heb gezien dat er twee
dagen een uitverkochte Lotto Arena
was, maar dat er nadien tijdens onze
volgende matchen 1000 tot 2000 lege
zitjes waren. Is dat dan een ‘hype’?
Ik hoorde ook kritiek op het spelen
van matchen achter ‘gesloten deuren’.
Kijk, ook het grote Duitsland van Vital
Heynen doet dat. In oefenmatchen wil
je immers een aantal mogelijkheden

een plaats op de Olympische Spelen
een mirakel is. Een zesde plaats
was het maximaal haalbare, vind ik.
Vergeet niet dat we met een relatief
beperkte kern zaten en dat we, met de
middelen die we hadden, het maximale
eruit gehaald hebben. We zijn op een
indrukwekkende manier aan het EK
begonnen tegen Hongarije, we hebben
Azerbaidjan – toch uitstekend op de
Europese Spelen – geen schijn van
kans gegeven. We hebben bewezen
dat we kunnen meespelen met een
team als Servië. Maar die ploeg heeft
zo veel ervaring op internationaal
gebied dat zij niet panikeert als het
iets minder goed gaat. Als we dat
niveau opnieuw halen, panikeren
andere ploegen misschien wel.
Ik ken onze sterke en minder sterke

erbij zullen zijn tijdens het olympisch
kwalificatietoernooi begin januari in
Turkije. Voor mij mag het uiteraard.
Vergeet ook niet hoe snel we naar
die Europese top gegroeid zijn. Er
waren in België geen profclubs bij
de vrouwen. Op clubgebied hebben
de mannenteams daarin twintig jaar
voorsprong. Maaseik en Roeselare
en later nog een aantal clubs zijn al
veel langer profclubs. Zij hebben
ook een grotere afzetmarkt en de
mogelijkheden voor een grotere
kern. Bij de vrouwen was dat
allemaal niet zo, zelfs al ben ik er
twaalf maanden per jaar mee bezig.”

uitproberen en testen doen. Tegen
Bulgarije hebben we in gezamenlijk
overleg met de tegenstander beslist
om de oefenmatch te beëindigen bij
2-2. De mensen moeten ook beseffen
dat oefenwedstrijden bij ons nooit een
doel op zichzelf vormen. Je moet ook
dat in een ruimer perspectief zien.
Ik zou natuurlijk geen ‘nee’ zeggen
als we ergens een gala-match kunnen
spelen, waardoor er financiële
middelen zouden vrij komen voor
de federatie. Maar in alle andere
gevallen primeert het sportieve,
want we hebben echt geen marge
over om het anders aan te pakken.”

Wie durft beweren dat een zesde
plaats in Antwerpen toch wel minder
goed was dan de derde plaats in Berlijn
twee jaar geleden, verklaart Gert voor
gek of voor compleet sportonkundig.

punten ook wel. Laura Heyrman
speelde het ganse toernooi op een
zeer hoog niveau, Frauke Dirickx
is nog steeds internationale klasse.
Ik weet ook wel dat we op positie 4
misschien nog wat power misten.
Ik wil me niet wegsteken achter een

“Dit was de tweede beste prestatie ooit van een
nationale volleyploeg”

Hype
De Yellow Tigers genoten tijdens
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Jan De Brandt met Hongarije de ‘revelatie’ van het EK vrouwen in Antwerpen

“Het klinkt raar, maar het
overlijden van Herman gaf me
ongelooflijke energie”
Ze richten in Boedapest nog nét geen standbeeld op voor Jan De Brandt – integendeel, hij moet
de komende weken onderhandelen over een nieuw contract – maar hetgeen hij met de Hongaarse
vrouwenploeg realiseerde, zorgde voor het eerst sinds lang opnieuw voor grote koppen en enkele
bladzijden artikels over het volley in de plaatselijke pers. Zich plaatsen voor het EK, de European
League winnen en dan nog de tweede ronde halen op dat EK en bij de beste twaalf landen van
Europa horen. Het was lang geleden dat zoiets nog gebeurde in het land van de Magyaren.

Jan De Brandt: “Wij startten aan dit
EK inderdaad als een ‘outsider’ in de
beslissende match tegen Azerbaidjan.
Het was immers 28 jaar geleden dat
de Hongaarse vrouwen nog op een EK
vertegenwoordigd waren. En nu waren
ze er weer bij. De vraag was welke
rol zij hier konden spelen. Maar we
hebben duidelijk sprongen voorwaarts
gemaakt. Landen als Turkije en België
bezaten meer internationale ervaring.
Natuurlijk had ik tegen België graag
met wat méér uitgepakt, maar we
serveerden in die match niet zo goed,
onze spelverdeelster liet het afweten
en we kwamen ook niet tot scoren.”
Maar jullie zijn wel gegroeid in het
toernooi…
“Dat was ook al het geval in de
European League. We groeiden
in het toernooi en speelden een
schitterende finale tegen Turkije. Onze
spelverdeelster kreeg vertrouwen en
ze is uitstekend als ze niet onder druk
staat, maar in belangrijke situaties
begint ze te beven. Ze is natuurlijk
nog jong en dat kan ze zeker nog
wel overwinnen door meer ervaring.
In de beslissende match tegen
Azerbaidjan stond ze er trouwens, net
als onze hoekaanvalsters Horvath,
Sandor en Pallag. Die laatste was
extra geprikkeld om in Antwerpen iets
te laten zien, want ze speelt dit seizoen
in competitie onder mijn leiding bij VDK

10

Gent. Ze is een sterke madam, met
een goed ‘shot’ en verfijnd balgevoel.”
Wat is de respons van al die
successen in Hongarije?
“Gewoon geweldig. Ze herontdekken
daar opnieuw het volley. Vergeet
niet dat ze in 1976 nog hebben
deelgenomen aan de Olympische
Spelen van Montreal en dat ze
over een aantal sterke spelers
beschikten, genre-Grözer, die een
put in de grond konden slaan.”
Hoe is het daar achteruit kunnen
gaan?
“Er waren geen clubs met voldoende
financiële middelen, geen trainers
op niveau, geen volleyschool. Ook
in het voetbal had je een totale
achteruitgang en dus keken ze op
naar het waterpolo en zeker naar het
handbal, maar het volley bleef toch ook
in de genen meespelen. Toegegeven:
2014-15 was een echt ‘boerenjaar’
voor ons, waarin alles lukte. Dat is
ook goed voor onze ranking. Voor het
EK begon, waren we al vier plaatsen
gestegen naar de 18de stek op de
Europese ranglijst. Niet onbelangrijk
voor
de
loting
bij
komende
kampioenschappen,
waarbij
het
zgn. ‘slangsysteem’ gebruikt wordt.”
Hebben de successen nog andere
gevolgen?

“In 2016 heeft de federatie de
organisatie aanvaard van een
Europees
jeugdkampioenschap,
in 2017 organiseert Hongarije het
EJOF en tussen de federaties
van Hongarije en Turkije bestaat
er al een akkoord om samen de
kandidatuur voor te dragen voor het
EK vrouwen 2019: drie reeksen in
Turkije en één reeks in Hongarije.
De volgende stap is de oprichting van
een volleyschool. Rond Boedapest
bestaan nogal wat clubs met Vasas
Boedapest (waar mijn assistent werkt)
als voornaamste, maar ze werken
hoegenaamd niet samen. Vroeger
was er ooit een centrum aan het
Balatonmeer en nu zou daar iemand
zich willen engageren. Het is de
opdracht van de federatie om hier na
de recente successen voor te zorgen.”
Volgen de media ook de mooie
volleyprestaties?
“Absoluut. Weet je dat er in Hongarije
nog echte sportkranten bestaan zoals
in Frankrijk l’Equipe en in Italië de
Gazetto dello Sport? Hongarije is echt
nog wel sportminded, hoor! Zoals
nagenoeg overal staat er meestal veel
voetbal in, maar de laatste maanden
kregen we toch ook regelmatig twee
complete bladzijden volley te lezen. En
toen we de European League wonnen,
stonden we zelfs op de voorpagina’s.”
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Jullie werken ook samen met een
handbalclub…
“Erde heeft een vrouwenteam,
dat in het handbal meestal op de
tweede of de derde plaats eindigt.
Een professionele club, die voor
haar thuismatchen tussen 2500
en 3000 toeschouwers trekt. Wij
spelen daar onze thuiswedstrijden
met de nationale ploeg. In het begin
kwamen ze af en toe eens kijken,

maar alleen de eerste drie, vier
ploegen doen echt mee om de prijzen.
Al moet ik zeggen dat de ploegen uit
de top-6 allemaal minstens één keer
per dag trainen. Je hebt ook clubs bij
de Roemeense en Servische grens
en die halen al eens buitenlandse
speelsters binnen, maar bij gebrek aan
financiële middelen zijn dat dikwijls
tweederangsspeelsters. Doordat er
geen geld is, krijgen ook de jongeren uit

maar tijdens de laatste wedstrijden in
de European League zat de zaal zo
goed als vol. Het zijn daar ook echte
volleysupporters geworden. Als het
van mij afhangt, spelen we daar in
de toekomst al onze thuismatchen.”

de eigen opleiding daar wel hun kans.
Maar de topspeelsters gaan naar
het buitenland. Horvath speelde in
Modena, aanvoerster Liliom speelde
vorig seizoen in Finland, maar gaat
nu naar Pesaro, Sandor speelde een
mooi seizoen bij Stuttgart, terwijl Dobi
ooit nog bij Charleroi actief was, maar
intussen naar Vilsbiburg verhuisde.
En Pallag komt dus naar VDK Gent.
Tweevoudig kampioen Bekescsabai
heeft intussen blijkbaar ambitie. Ze

Hoe lang loopt jouw contract daar
nog?
“Dat is eigenlijk ten einde. Ik ben
ook al gevraagd door de Hongaarse
kampioenenploeg,
maar
een
clubteam als coach combineren met
de nationale ploeg, dat doe ik niet.
Daar komen problemen van. Ik ga
binnenkort onderhandelen over een
contract van twee jaar. Dat wordt één
jaar met een optie voor een tweede,
afhankelijk van onze resultaten in
komende
kwalificatietoernooien.”
Stelt de competitie in Hongarije
eigenlijk iets voor en blijven de
internationals bij de Hongaarse
clubs spelen?
“Je kan de situatie een beetje
vergelijken met België. Ze hebben
een competitie met twaalf ploegen,

hebben ook een beetje geld, trokken
een viertal buitenlandse speelsters en
een Servische coach aan en ze willen
ook Europees een woordje meepraten.”
Een laatste vraag: hoe moeilijk was
het om te coachen amper een dag
nadat jouw broer Herman overleed?
“Het antwoord zal je misschien
verbazen, maar ik heb er ongelooflijk
veel energie uit geput. Binnenin ben
je
natuurlijk
kapot. Maar je
hebt dan vier
maanden met
deze
groep
toegeleefd
naar dit EK en
Herman
zou
ook nooit gewild
hebben dat ik
dan niet verder
deed. Het feit
dat het EK
zich in België
afspeelde,
zorgde ook voor
heel wat steun
en sympathie
aan mijn adres.
Ik ben ook een
dagje
over
en weer naar
Ternat gereden
om er mee
de begrafenis
te regelen. Eigenlijk heb ik één
week nog in een roes geleefd. Het
overlijden van Herman blijft natuurlijk
iets onomkeerbaar, maar je moet
verder. En als de match daar is,
stijgt toch weer de adrenaline en
dan denk je aan andere zaken.”

Tekst: Marcel Coppens
Foto’s: Tim Verhaegen

Herman De Brandt onverwacht overleden
Op 59-jarige leeftijd overleed heel onverwacht Herman De Brandt op de
vooravond van de start van het EK vrouwen in Antwerpen.
Nadat hij bij VDK Gent zijn broer Jan vervangen had op de training, reed hij nog
even voor een babbel naar het spelershotel in Antwerpen. Nadien, in het naar
huis rijden, werd hij getroffen door een hartstilstand en hij overleed nagenoeg
onmiddellijk.
Hoeveel spelers en speelsters niet werden opgeleid of begeleid door Herman
is moeilijk in te schatten, maar honderden mensen die hem kenden, blikten de
voorbije weken met diep respect terug op de man die uit het warme nest van
Kruikenburg/Ternat zijn kennis en wetenschap op een eerlijke, correcte wijze
rondstrooide over het ganse Vlaamse land en die ook onze huidige topspelers
met raad en daad bijstond in o.a. de Topsportschool.
Onze oprechte deelneming aan de ganse familie.
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Toeschouwers over hun motivatie
voor de Yellow Tigers
Roland Thonon en Els Das

•De manager van Haasrode Leuven was met het ganse
vrouwenteam aanwezig en bovendien wil de kleindochter
ooit een Yellow Tiger worden. Ook met de mannenploeg
waren ze al gekomen.
•Gert Vande Broek is een knappe man, iemand met
uitstraling en veel ervaring in het vrouwenvolley, zijn
assistent is hoofdcoach bij Haasrode mannen.
•Favoriete speelsters: Lise Van Hecke en Frauke Dirickx!
Shari en Yorben Beerlandt
•Wonen in Antwerpen en waren aangetrokken door de
tv-beelden om uit nieuwsgierigheid ook eens te komen
kijken.
•Ze vinden het een toffe sfeer en ze vinden Freya
Aelbrecht hun favoriete speelster omwille van haar
enthousiasme.
Louis en Anne-Sophie Scholts uit Menen
•Zes leden van de familie aanwezig: papa, 2 dochters,
grootmoeder + dochters
•De voltallige familie is lid van Volleybalclub Menen.
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•Zijn zeer tevreden van de Lotto Arena, een ideale sfeer,
volledig gevuld.
•Deze arena zelf? Alles bezet, aangename sfeer en
belangrijk het enthousiasme. Voor de eerste keer dat wij
zo iets meemaken.. een enige ervaring.
•Wij volgden de voorbije week de kranten – meer dan
90% voetbal!! – gelukkig ook nog – de laatste dagen –
volleybal. Eindelijk de nodige interesse voor deze ideale
sport.
•Of wij de speelsters bij naam kennen? Neen, niemand…
maar dit zal na de match wel anders zijn. Dank zij de
media!!!
•Of wij Gert Vande Broek kennen? Gelukkig: dankzij de
recente geschreven pers en de info van vrienden: De
ideale coach!
•Kan het vuur aanwakkeren
•Bezieler van zijn speelsters
•Spreken met zijn ‘hand’
•Kan zich kwaad maken, maar tevens ook de motivator
met een lach!
Laurence Blondeel (vriend Valérie Courtois)
•Welke interesse? Vóór ik Valerie kende, wist ik weinig
van volley. Zij heeft mij geïntroduceerd in die wereld. Wij
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zijn nu bijna 2 jaar samen.
•Eerste keer: iets speciaals
om haar te zien spelen. Speel
zelf basket. Hou van zelf
sporten, inmiddels volleybal
gespeeld.
•Lotto Arena: volzet: zeer
positief. Herinner mij twee
jaar geleden, veel minder
populair. Volle arena. Typisch
aan België: alles draait om
voetbal en andere sporten
vooral mannen. Nu staan
de vrouwen eens in de
schijnwerpers.
•Valerie’s rol als libero: één
van de beste ter wereld.
Lastige positie om werk te
vinden. Ik hoop dat zij nog
lang op haar niveau mag
spelen.
Karen Vermaelen – Lien
Jacobs (Booischot)
•Spelen zelf volleybal bij 1ste provinciale, Mendo
Booischot
•Gratis tickets gekregen van een vriend
•Komen ook voor ambiance.
Paul Dons (Vosselaar)
•Reden: speel zelf recreatief volley
•Al eens gaan kijken in Leuven
•In België altijd veel voetbal en tennis
•Vrouw speelt ook – ideaal voor kinderen
•Aangename sfeer. In tegenstelling tot voetbal niet
gescreend.
•Vrouwenvolley= mooier, veel meer rally’s. Aangenaam
voor de leek. Mannen te snel gedaan!
Moeder-dochter: Emma Vos en Annick Keunen
•Reden: speel zelf volley recreatief
•Al eens gaan kijken in Leuven
•In België altijd veel voetbal en tennis
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•Vrouw speelt ook – ideaal voor kinderen
•Reden: speel zelf volley recreatief
• Winnaar: België
• Dochter heeft zelf volleybal gespeeld bij Lommel
• Komen 3 dagen. Vader kon niet mee, had
handbalwedstrijd.
• Gaan naar Maaseik kijken tijdens de competitie
• Freya Aelbrecht is onze favoriet: zij straalt energie uit.
Vader Devos en dochter Ina (Mechelen)
•Dochter Ina speelt volleybal in 3de provinciale als
middenspeelster bij Mavoc Mechelen.
•Vader speelt geen volleybal.
• Is voor de 1ste
keer dat ze naar zo’n EK
komen kijken … ze genieten van de sfeer.
•Volgende dag kwam de dochter alleen kijken.
•Vrouw speelt ook – ideaal voor kinderen.
• Freya Aelbrecht doet heel veel met haar energie. Van
Hecke doet veel met haar aanval.
Teksten verzameld door Dany De Vriese
Foto’s: Bart Vandenbroucke

Zij steunen topvolley in België
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Sam Deroo optimistisch over Belgische kansen op het EK

“De kwartfinale halen,
moet de doelstelling zijn”
De resultaten van de Red Dragons tijdens de oefencampagne waren niet dadelijk
zeer hoopgevend in de aanloop naar het EK, dat voor de Belgen op vrijdag 9
oktober begint in Varna (Bulgarije). Maar Sam Deroo zou de aanvoerder niet
zijn van zijn team mocht hij de toekomst niet rozig inkleuren. “De kwartfinale
halen, moet de doelstelling worden,” klinkt het overtuigend bij de Waaslander,
die

komend

seizoen

in

de

Nochtans
waren
de
oefenwedstrijden niet zo veel
belovend…
Sam Deroo: “Dat klopt. Nochtans
hadden we in een eerste luik fysiek
goed gewerkt, maar de overschakeling

14

Poolse

competitie

bij

Kedziercyn

naar het volleygerichte aspect verliep
niet zo vlot. We gingen te dikwijls
op het einde van de set de boot in.
Misschien een subjectieve perceptie,
maar we leden er wel onder.”

aantreedt.

Jullie hadden ook een aantal
spelers die net uit blessureleed
terug kwamen.
“Dat kwam er natuurlijk ook nog bij. Het
is duidelijk dat Simon Van de Voorde
en Matthias Valkiers een toegevoegde
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waarde betekenen voor de ploeg, maar
het is ook logisch dat deze jongens in
het begin van de voorbereiding nog
niet op hun topniveau acteerden na
enkele maanden afwezigheid. Dat
was trouwens ook het geval met nog
enkele andere spelers. Wij hebben
nog eens een winstbeleving nodig,
want al die nederlagen wegen wel op
de groep. Wij speelden in sommige
oefenmatchen veel te laks, het vuur
ontbrak in de ploeg. Het voornaamste
is echter dat iedereen in orde is
op het moment dat het EK begint.”
Jullie hebben wel geen gemakkelijke
lottrekking.
“Dat mag je wel zeggen. We beginnen
meteen tegen wereldkampioen Polen.
Een match waarin we eigenlijk niks
te verliezen hebben. We kunnen er
misschien van uitgaan dat deze ploeg
al een zware World Cup achter de rug
heeft en een mentale domper opliep
door in de allerlaatste match haar
directe kwalificatie te verliezen voor de
Olympische Spelen. We moeten tegen
hen vrank en vrij onze kans gaan.”
Hoe schat je de kansen in tegen
Slovenië en Wit-Rusland?
“Ik denk dat Slovenië een fel
onderschatte ploeg is. Zij hadden
al goede spelers, maar het
ontbrak binnen de ploeg soms aan
eensgezindheid. Maar nu hebben ze
een Italiaanse topcoach en je ziet dat
ze resultaten halen en dat ze zelfs de
European League wonnen. Dat wordt
dus allerminst gemakkelijk. Blijft WitRusland, dat op papier het zwakke
broertje is in onze groep. Ik denk ook
dat het de sleutelmatch kan worden
om te zien of we door gaan of niet.
Zij beschikken nog over iets oudere
spelers in de ploeg. Ik geloof niet dat
dit team fel gewijzigd is tegenover
de ploeg die we twee jaar geleden
in Denemarken bekampten en waar
we toen redelijk vlot van wonnen.”
Stel dat je inderdaad in de ‘play-offs’
geraakt, dan kom je vermoedelijk
uit tegen de tweede of de derde
van de groep uit Sofia, waarin
Duitsland, Bulgarije, Nederland en
Tsjechië de deelnemers zijn.
“Ik hoop dat we in deze matchen
niet tegen het Duitsland van Vital
Heynen moeten uitkomen en dat zij
reekswinnaar worden. Dan schat ik
dat Tsjechië wel eens de laatste kan
worden en dat zij dus uitgeschakeld

zijn. Blijven Bulgarije en Nederland
over. Bulgarije zal natuurlijk stevig
aangemoedigd worden als gastland
en dat wordt moeilijk, maar tegen
Nederland moeten we onze kansen
kunnen verdedigen om tot de
kwartfinale door te dringen. Mocht
het zo ver komen, dan spelen we een
‘knock-out’-match en in één match
weet je maar nooit als we intussen
b.v. in het toernooi gegroeid zijn. Die
kwartfinales halen, moet de doelstelling
zijn. Ik denk dat barragematchen
voordien overleven, moeilijker zou
kunnen zijn dan de kwartfinales zelf.”
Jullie spelen ook voor een plaats in
het olympisch kwalificatietoernooi
in Berlijn begin januari 2016.
“De Red Dragons horen daar thuis
bij de beste negen landen van
Europa. Maar voorlopig komen
Finland en Slovakije daar ook voor
in aanmerking. Eén van beide
landen moeten we achter ons laten.”
Zie je het zitten dat b.v. een Wout
Wijsmans opnieuw deel zou
uitmaken van jullie ploeg in januari?
“Elke speler die een bijdrage kan
leveren tot een beter resultaat is
welkom. Misschien komen er nog
wel twee of drie jongere spelers bij.
En allicht is ook Frank Depestele
dan weer present. Het is een korte
voorbereidingsperiode
voor
dat
toernooi en ik denk dat de bondscoach
dan ook wel zal kiezen voor spelers,
die op dat moment in conditie zijn.”
Frank was aanvankelijk niet zo goed
gezind dat hij de aanvoerdersband
aan jou moest laten?
“Ach, dat was allicht in een eerste
reactie zo. Wij respecteren mekaar
immers en dat heeft in de onderlinge
relaties zeker nooit meegespeeld.
Op het terrein heb je immers altijd
voortrekkers nodig en daar hoort Frank
natuurlijk altijd bij met zijn ervaring.”
Na enkele jaren Italië speel je
volgend seizoen voor de Poolse
club Kedziercyn…
“Een heel goed team. In de vorige
competitie maakten ze een rotseizoen
door en dat ze dit seizoen niet eens
Europees spelen is een blamage
voor hen. Ze stelden een nieuw team
samen met twee Franse internationals
(Toniutti en Tilly), met een aantal
goede Poolse spelers onder wie
Zatorski, de libero van de Poolse
nationale ploeg. De coach ken ik ook.
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Het is de Italiaan De Giorgi, iemand
die graag goed en veel traint. Dat doe
ik ook graag, zolang er geen fysieke
ongemakken mee gepaard gaan.”
Hoe ben je bij Kedziercyn terecht
gekomen?
“Ach, alle spelers die internationaal
meedoen, zijn ook bij alle topclubs wel
bekend. Veel hangt er dan ook van af
of een coach veel inspraak heeft bij
de samenstelling van zijn ploeg. Dan
kan het snel gaan. Zo is het ook bij
mij gebeurd. Op die manier kan ik ook
mijn Italiaans onderhouden. Want het
Pools is niet dadelijk een gemakkelijke
taal. Weinig gelijkenissen met andere
talen. Ik probeer er alleszins iets van
te begrijpen, want Kedziercyn is niet
echt een wereldstad en lang niet
iedereen kent er een mondje Engels.”
Waar woon je intussen als je terug
naar België komt?
“Ik heb onlangs een eigen appartement
gekocht in Sint-Niklaas, waar ik
samen met mijn vriendin Hanne (een
free-lance event manager) woon. Ik
kan natuurlijk ook nog altijd bij mijn
ouders terecht, al ben ik intussen
wel gewend om alleen te leven.
Naar Italië kwamen mijn grootouders
wel eens op bezoek, net als mijn
ouders, maar ik moet nog eens
bekijken hoe dat kan met Kedziercyn.”
Je had in de voorbije zomer nog
eens enkele weken vakantie…
“Dat mocht ook wel, want ons
lichaam moet tenslotte ook kunnen
recupereren. We trokken voor
enkele weken naar de Verenigde
Staten: New York, Las Vegas, de
westkust. Mooi. Ik had vele jaren na
mekaar soms weinig rust gekend in
de zomer en het deed dus goed om
de stekker er eens uit te trekken.”
Je blijft graag spelen bij de Red
Dragons?
“We zijn hier samen met een groep
vrienden en dat is altijd weer leuk.
Ook al spelen we voor 25€ per dag,
maar we kunnen onszelf natuurlijk wel
in de etalage plaatsen. Ik weet alleen
niet of iedereen dat volhoudt. Ik vind
ook dat ons contract volledig door
de verzekering moet gedekt zijn voor
het geval we een blessure oplopen.
Misschien kan dat toch nog verbeteren.”
Tekst: Marcel Coppens
Foto’s: Bart Vandenbroucke
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Dominique Baeyens wil niet kijken naar prestaties van andere ploegen

Bondscoach Dominique Baeyens blikt met een aantal vraagtekens vooruit naar het EK dat
vrijdagavond in Varna begint met een duel tegen de wereldkampioen. De prestaties van zijn
Red Dragons tegen Estland of tegen Finland zorgden voor een beangstigend voorgevoel.
Gelukkig was er nog de slotwinst tegen Roeselare. Maar écht overtuigend was het allemaal
niet. Of kunnen slechte generale repetities de voorbode zijn van geslaagde uitvoeringen?

“Met zelfvertrouwen minstens de
play-offs halen”
“Wij
speelden
nochtans
een
uitstekende World League met
een aantal ‘nieuwe’ spelers. Maar
de laatste weken zaten een aantal
spelers individueel onder hun normaal
niveau. Sommigen moesten wel uit
blessureleed terugkeren, maar in
de wedstrijden ontbrak het vooral
op het einde van de sets soms aan
vertrouwen. Er waren telkens wel
individuele uitschieters, maar die
bleken dan ook weer niet in alle
matchen constant. Ik begon me dus
behoorlijk zorgen te maken. Toch
denk ik dat we stilaan uit die
impasse kunnen geraken.
Op training functioneren de
automatismen wel goed, maar
tijdens de laatste wedstrijden
werden de opdrachten te
dikwijls niet nageleefd. Een
gebrek aan zelfvertrouwen
en
individuele
foutjes!”

olympische
kwalificatie
in
de
laatste wedstrijd uit handen gaf.
Maar anderzijds blijven ze wel
de wereldkampioen. Toch zullen
we tegen hen niet bij voorbaat de
witte vlag hijsen. Kunnen we in die
match misschien voor de verrassing
zorgen? Het lijkt me zeker niet
slecht dat we tegen hen mogen
beginnen. Eén zaak staat vast: als
ze onze oefenwedstrijden op video
bekijken, zullen ze er weinig kunnen
uit leren hebben. (cynische grijns)

Het is tegen de andere ploegen dat
je eigenlijk ‘moet’ winnen.
“Wit-Rusland bestaat nog altijd
uit ongeveer dezelfde spelers als
twee jaar geleden. Een iets oudere
generatie, die ook nog op de oude
manier speelt met veel hoge ballen
en weinig creativiteit. Tegen hen
op niveau spelen, moet winst
opleveren. Tegen Slovenië kwamen
we twee jaar geleden onder de
indruk tijdens enkele voorbereidende
oefenwedstrijden, maar dat is
ook alweer twee jaar geleden.

Op een EK wordt zoiets
natuurlijk afgestraft…
“We zijn nog niet zo ver. En
je mag oefenwedstrijden ook
niet vergelijken met ‘echte’
matchen op een EK. Daar is de
concentratie toch wel sterker
aanwezig en ik geloof nog wel
dat we deze ploeg tijdig op de
rails krijgen. We moeten dan
ook niet te veel kijken naar
de tegenstanders en er vooral
voor zorgen dat we zelf een
goede prestatie weggeven.
We beginnen tegen Polen,
dat op de World Cup een
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opnieuw deel kan
uitmaken van het
team?
“Dat is een vraag die
bijna vier maanden
te vroeg komt. Laat
ons eerst eens kijken
hoe Wout speelt bij
Maaseik. Veel tijd om
te experimenteren is
er op dat moment ook
weer niet. Ik zal daar
vrij snel een selectie
bekend maken om de
clubs ook niet in het
ongewisse te laten.
Maar voor mij telt nu
in de eerste plaats
het EK. Daar moeten
we het eerst doen!”
Tekst: Marcel
Coppens
Foto’s: Bart
Vandenbroucke
Als je één doelstelling mag
vooropstellen, dan is het wel
dat we sowieso de play-offs
moeten halen. Eindigen we
bij de eerste acht, dan is het
resultaat gewoon heel goed.
Twee jaar geleden plaatsten
we ons in Denemarken
zelfs
rechtstreeks
voor
de kwartfinale, maar ja…”
Er is ook de strijd om een
plaats in het olympisch
kwalificatietoernooi…
“Daar zal ik in eerste instantie
nog niet aan denken. Ik weet
alleen dat zo’n toernooi veel
weg heeft van een EK. We
staan momenteel 10de op
de CEV-ranglijst en dus
moeten we nog één plaatsje
stijgen op die ranglijst. Dat
wordt dus een strijd met
Finland en Slovakije. Als we
beter doen dan de Finnen
hebben we een kans dat we
erbij zijn. Als je ziet in welke
reeks Slovakije zit, dan
kunnen we misschien daarop
speculeren, want zij verliezen
heel veel punten van het
EK van vier jaar geleden.
Maar ook dan nog moeten
we eerst zelf goed spelen.”
Bestaat er een kans dat
Wout Wijsmans tegen dan

Hoe verloopt het EK voor mannen ?
De organisatie van het EK voor mannen kan best vergeleken worden met die van
het EK voor vrouwen in België en Nederland. Ook nu zijn er twee organiserende
landen – Bulgarije en Italië – en ook nu zijn er vier groepen van vier ploegen die in
vier verschillende steden spelen: Turijn, Sofia, Busto Arsizio en Varna.
Na de eerste drie matchen wordt er nog gespeeld in twee plaatsen: Busto Arsizio
en Sofia. De laatste van elke groep is dan al opnieuw huiswaarts gestuurd. De
nummers één van elke groep plaatsen zich dadelijk voor de kwartfinales. Tussen
de nummers twee en drie van twee groepen worden de zgn. play-offs gespeeld. De
winnaars van die wedstrijden komen in de kwartfinales uit tegen de reekswinnaars.
Vanaf dan speelt het knock-out-systeem in de kwartfinales, de halve finales en
tenslotte de troosting en de finale. De eindstrijd (halve finales en finales) wordt in
Sofia gespeeld.
Na het EK wordt ook een nieuwe CEV-ranglijst opgemaakt, waarbij de eerste negen
zich plaatsen voor het olympisch kwalificatietoernooi begin 2016 in Berlijn, behalve
Italië dat zich in de World Cup al eerder plaatste.
België staat 10de op de CEV-ranglijst en 21ste in de wereld. De Red Dragons krijgen
als tegenstander wereldkampioen Polen (4de CEV, 3de FIVB), Slovenië (11de CEV,
39ste FIVB) en Wit-Rusland (20ste CEV, 54ste FIVB).
De reeksindeling:
A: (Sofia): Tsjechië, Nederland, Bulgarije, Duitsland.
B: (Turijn): Kroatië, Frankrijk, Italië, Estland.
C: (Varna): Slovenië, Wit-Rusland, Polen, België.
D: (Busto Arsizio): Slovakije, Servië, Rusland, Finland.
Deze poulewedstrijden hebben plaats op 9, 10 en 11 oktober.
13/10: 2A tegen 3C (25), 2C – 3A (27); 2B – 3D (28) en 2D -3B (26)
14/10: 1A – winnaar 27 (29), 1C – 25 (31); 1B – 28 (30), 1D – 26 (32)
16/10 (Sofia): halve finales: 29 – 30 en 31 – 32.
17/10 (Sofia): 3de plaats 17u45; finale 20u45.
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Volleybal worldwide

Eindspurt internationale
evenementen
WK’s leeftijdscategorieën
Ook in september kregen we nog een
resem WK’s te verwerken
WK mannen U23
Aan dit WK dat doorging in de
Arabische Emiraten namen 12 ploegen
deel onderverdeeld in twee poules.
Hier kregen we volgende eindstand :
poule A : 1. CUB 14pt 2. ITA 13pt 3
IRI 8pt
4. KOR 6pt 5. EGY 4pt 6.

kregen we volgend eindresultaat :
Poule E : 1. ARG 9pt 2. BRA 5pt
3. TUR 3pt 4. SLO 1pt
Poule F : 1. RUS 9pt 2. CHN 6pt
3. ITA 3pt 4. CAN 0pt
1/2 finale : ARG - CHN : 3 - 0
;
RUS - BRA : 3 - 1
Pl 3 & 4 : BRA - CHN : 1 - 3
Pl 1 & 2 : ARG - RUS : 2 - 3 setstanden
25-20, 25-18, 16-25, 21-25, 11-15
WK vrouwen U20

tegen iedereen en na afloop werd een
eindrangschikking opgemaakt. De
eerste twee kwalificeerden zch voor de
Olympische Spelen van Rio in 2016.
China, onder leiding van Lang Ping,
veroverde zijn vierde titel. We kregen
volgende eindrangschikking waarvoor
eerst het aantal overwinningen telden
en dan pas de punten :
Plaats gew
verl
pt
1. CHN 10
1
30
2. SRB 10
1
26
3. USA 9
2
28
4. RUS 9
2
27
5. JPN
7
4
22
6. KOR 5
6
16
7. DOM 5
6
16
8. ARG 4
7
12
9. CUB 4
7
11
10.KEN 2
9
5
11.PER 1
10
5
12.ALG 0
11
0
World Cup Mannen

Rusland 1ste plaats op het WK mannen U23

UAE 0pt
poule B : 1. RUS 13pt 2. TUR 10pt 3.
BRA 10pt 4. ARG 8pt 5. TUN 4pt 6.
MEX 0pt
1/2 finale : CUB - TUR 0 - 3
RUS - ITA 3 - 0
Pl 3 & 4 : ITA - CUB 3 - 1 25-22, 1825, 25-23, 25-21
Pl 1 & 2 : RUS - TUR 3 - 1 26-24, 1625, 25-18, 26-24
WK mannen U21
Aan dit WK in Mexico namen
16 ploegen deel. Ze werden
onderverdeeld in 4 poules van 4.
De nummers 1 en 2 van elke poule
kwamen opnieuw in een poule van
4 terecht waarvan de eerste twee de
halve finales speelden. In deze poules

18

Ook in Puerto Rico namen 16 ploegen
deel. Hetzelfde systeem werd
gehanteerd als bij de mannen U21 .
Het eindresultaaat in de twee poules
voor plaatsen 1 tot 8 was :
Poule E : 1. BRA 8pt 2. ITA 6pt 3.
SRB 3pt 4. RUS 1pt
Poule F : 1. DOM 9pt 2. JPN 6pt 3.
PER 3pt 4. BUL 0pt
1/2 finale : BRA - JPN 3 - 0 ; DOM
- ITA 3 - 2
Pl 3 & 4 : ITA - JPN : 3 - 0
Pl 1 & 2 : BRA - DOM : 2 - 3 setstanden
25-17, 21-25, 17-25, 26-24, 14-16
World Cup Vrouwen
Twaalf teams namen deel aan dit
toernooi in Japan. Iedereen speelde

Na de vrouwen kwamen,
eveneens in Japan, de
mannen aan bod in exact
dezelfde formule. We kregen
een dramatisch einde. Polen,
tot dan toe ongeslagen,
verloor zijn laatste wedstrijd
met 3 - 1 tegen Italië. Vermits
de USA met 3 - 1 won tegen Argentinië
werd Polen hierdoor slechts derde en
kon het zich nog niet kwalificeren voor
de OS.
Plaats gew
verl
pt
1. USA 10
1
30
2. ITA 10
1
29
3. POL 10
1
29
4 RUS 8
3
23
5 ARG 7
4
21
6. JPN 5
6
16
7. CAN 5
6
13
8. IRI
4
7
12
9. AUS 4
7
12
10.EGY 2
8
8
11.VEN 1
10
3
12.TUN 0
11
2
MVP van het toernooi was Matthew
Anderson (USA), beste spelverdeler
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Micah Christenson (USA), beste
libero Erik Shoji (USA), beste
middenblokker Sebastian Sole (ARG),
beste receptie- hoek speler Osmani
Juantorena (ITA) en beste opposite
Ivan Zaytsev (ITA)
Onze Belgen in het buitenland
Nog nooit was het contingent van
Belgische spelers en speelsters in het
buitenland zo groot.
De vrouwen
Italië: Novara : Hélène Rousseaux
; Bergamo : Freya Aelbrecht
;
Montechiari : Dominika Sobolska ;
Firenze : Ilka Vandevijver ; Modena
: Laura Heyrman ; Vicenza : Karolina
Goliat
Frankrijk: Paris St Cloud : Nina
Coolman, Maud Catry en Aziliz Divoux
; Nantes : Els Vandesteene en Angie
Bland
Turkije: Galatasaray : Charlotte Leys
; Bursa : Frauke Dirickx
Duitsland: Stuttgart : Kaja Grobelna
Brazilië: Molico Osasco : Lise Van
Hecke
De mannen
Italië: Trentino : Simon Vandevoorde
; Monza : Pieter Verhees en Tomas
Rousseaux ; Verona : François Lecat
Polen: Kedzierzyn-Kozle : Sam Deroo
; Olsztyn : Bram Van den Dries
Frankrijk: Beauvais : Gert Van Walle
; Nice : Jelle Ribbens
Vital verrast telkens met nieuwe
ideeën
Na WK brons en goud op de Europese
spelen in Bakoe heeft Vital Heynen
in de voorbereiding van het Duitse
nationale mannenteam op het EK
en de kwalificatie voor de O.S. in
Rio een nieuw project uitgewerkt om
zijn spelers zowel fysiek als mentaal
optimaal voor te bereiden op deze
uitdaging.
De week, “Höllenwoche”
in het
trainingscenter ziet er als volgt uit :
De spelers staan op bij zonsopgang
en gaan slapen bij zonsondergang.
Handy’s, tablets of laptops zijn niet
toegelaten. De eerste drie uur van
de dag worden in stilte doorgebracht.
Tijdens het ontbijt wordt niet gepraat.
Wie zwijgt denkt immers na. Per dag
is maximaal een uur contact met

de familie toegelaten. De spelers
wordt aangeleerd alternatieven te
gebruiken voor de omgang met
de media. In hun vrije tijd lezen ze
boeken maar ook het dagblad. Rust
is immers zeer belangrijk. Vital zelf
is ‘s morgens wel aanspreekbaar. Dit
wordt geapprecieerd door de media
omdat zijn besprekingen volgens de
Frankfurter Allgemeine steeds zeer
interessant zijn en stof geven om over
na te denken.

de Oostenrjkers Huber - Seidl met 2 0 setstanden 21-17, 23-21
Mannen : 1. Lucena - Dalhausser
(USA) 2. Böckermann - Fluggen
(GER) 3. Samoilov - Smedins (LAT)
4. Plavins - Regza (LAT)
Vrouwen : 1. Zuhmkehr - Heidrich
(SUI) 2. Gallay - Klug ( ARG) 3.
Forrer/Vergé - Depré (SUI) 4. Holtwick
- Semmler (GER)

Beach World Tour

Bij de vrouwen nam België aan
de vierde ronde deel in Vilnius in
een poule met Letland, Ukraïne en
Slovenië. Het team bestaande uit
Gielen - Mouha enerzijds en Sofie
Hawinkel - Aukje Jansen anderzijds
wist elke ontmoeting met 2 - 1 te
winnen en zo de eerste plaats weg
te kapen die toelaat deel te nemen
aan de ultieme fase in 2016 waar een
ticket voor Rio kan verdiend worden.
Gielen - Mouha bewezen nog niets
van hun vroegere mogelijkheden
ingeboet te hebben en wonnen hun
vier wedstrijden.

In september kregen we na de grand
slams en de majors nog drie Open
toernooien in de World Tour en dit
in drie verschillende werelddelen.
De meeste toppers namen wel niet
meer deel. Zij reserveerden zich
waarschjnlijk voor de seizoenfinale
die doorging van 29 september tot 4
oktober in Fort Lauderdale. Aan deze
finale mochten zowel bij de mannen
als de vrouwen de top-8 deelnemen +
twee wild cards.
Rio de Janeiro Open
Groot succes voor de Braziliaanse
vrouwen maar ietsje minder voor de
mannen.
Vrouwen
: 1 Larissa - Talita (BRA) 2. Agatha
- Barbara (BRA) 3. Meppelink - Van
Iersel (NED) 4. Juliana - Antonelli (BRA)
Mannen : 1. Samoilov - Smedins (LAT)
2. Flüggen - Bockermann (GER) 3.
Saymon - Guto Carvalhaes (BRA) 4
Alison - Bruno (BRA)
Sotchi Open
Vrouwen : 1. Menegatti - Orsi Toth
(ITA) 2. Forrer/Vergé - Depré (SUI)
3. Zuhmkehr - Heidrich (SUI) 4.
Lehtonen - Lahti (FIN)
Mannen : 1. Samoilov - Smedins
(LAT)
2. Lucena - Dalhauser (USA)
3. Nicolai - Lupo (ITA) 4. Semenov Krasilnikov (RUS)

CEV Beach Continental Cup

Bij de mannen speelde België in
Ashdod (Israel) in een poule met
Israël, Estland en Portugal. Het
team bestaande uit Koekelkoren Van Walle en Douwen - Adriaensen
wist zich eveneens te kwalificeren
voor de laatste fase in 2016. Na 2 0 winst tegen Estland versloegen
Koekelkoren - Van Walle
in de
beslissende wedstrijd van de finale
tegen het topduo van Israel met 2 - 0 ,
setstanden 21-17, 21-13.
CEV Milan Masters
Koekelkoren - Van Walle waren
rechtstreeks geplaatst voor de
hoofdtabel waarin zij het schitterend
deden en dit niettegenstaande een
zware loting. Na winst in de eerste
ronde tegen het negende reekshoofd,
de Zwitsers Beeler - Strasser klopten
ze in de tweede ronde het eerste
reekshoofd Nummerdor - Varenhorst,
zilveren medaille op het WK, met 2 0. Het Italiaanse topduo Nicolai - Lupo
bleek in de derde ronde een maatje
te sterk. Een schitterende vijfde plaats
was uiteindelijk hun deel.

Xiamen Open
Koekelkoren - Van Walle waren
voor het eerst rechtstreeks geplaatst
voor de hooftabel. Na een aarzelende
start in de poule met een 2 - 0
nederlaag wisten ze zich via twee
opeenvolgende overwinningen te
plaatsen voor de volgende ronde.
Overtuigend was hun 2 - 0 zege tegen
het vijfde reekshoofd uit de USA
Rosenthal - Brunner. In de volgende Tekst: Fernand Walder
ronde werden ze uitgeschakeld door Foto’s: FIVB
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Belgische beachvrouwen en -mannen naar finale Continental Cup

“Mooie resultaten én vooruitgang
in eerste jaar als prof”
Terwijl

het

in

september

en

oktober

al

Europees

kampioenschap is wat de klok slaat, bleven ook onze
beachvolleyballers de voorbije weken zeer actief. En met succes.

Begin september trokken Katrien
Gielen, Liesbeth Mouha, Aukje
Janssen en Sofie Hawinkel naar
Vilnius (Litouwen) voor de vierde
ronde van de CEV Continental
Cup. Gielen en Mouha wonnen
tweemaal de golden match, zowel
tegen Oekraïne als Litouwen, en zo
schreven de Belgische vrouwen de
eindzege op hun naam. Als winnaar
van het toernooi plaatst België
zich ook voor de finaleronde van
volgend jaar, waar ze nog kunnen
dingen naar een olympisch ticket.
“Mijn beachpartner Marta (Sobolska)
kon er niet bij zijn, dus trok ik
uitzonderlijk weer het zand op met
Liesbeth. Het was geleden van 2012
dat we als duo hadden gespeeld, maar
het klikte meteen. We hadden vooraf
even samen getraind en je voelt wel
dat je kunt terugvallen op ervaring
en een soort
basisniveau,
maar dat het zo
vlot zou gaan,
hadden
we
niet verwacht.
Oekraïne heeft
toch
geen
slecht
team
en we hebben
ze met relatief
gemak
opzij
gezet”,
weet
Katrien Gielen.
Op de vraag of
de olympische
ambitie
dan
niet
opnieuw
o p l a a i t ,
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Katrien Gielen

antwoordt
ze
eerder
voorzichtig.
“In de finale
zullen
we
nog sterkere
p l o e g e n
ontmoeten.
Ik schat onze
kansen
niet
zo hoog in.
Wat niet wil
zeggen dat we
ons niet voor
de volle 100
Liesbeth Mouha
procent zullen
inzetten.” En
zien we het tweetal Gielen-Mouha
volgend jaar weer herenigd? “Dat denk
ik niet. Liesbeth heeft geen ambitie
meer voor een echte beachcarrière”,
vertelt Gielen. Dat ze met een andere
partner dan Marta Sobolska aan de

slag gaat, staat wel vast. “Ik speel
verder met Nina Coolman. En ja,
we gaan op zoek naar sponsoring
en het nodige budget om een
professioneel beachteam te vormen.”
Eerste World Tour-hoofdtabel
De
Belgische
mannen boekten
eveneens succes
in de Continental
Cup. Een week na
hun
vrouwelijke
collega’s reisden
Dries Koekelkoren,
Tom Van Walle,
Bob Douwen en
Robin Adriaensen
naar
Ashdod
(Israël) voor hun
vierde
ronde.
België stootte door
naar de finale,
waarin het Israël
trof. Ook daar werd
de toernooiwinst
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Van Walle Tom en Koekelkoren Dries

beslecht in een golden match.
Daarin waren Koekelkoren en Van
Walle een maat te groot voor Faiga/
Hilman en zo voegt België zich bij het
lijstje van zestien teams die volgend
jaar strijden voor de kwalificatie
voor
de
Olympische
Spelen.
“We kenden de ploegen wel een beetje
en wisten dat het niet onmogelijk was
om als eerste te eindigen. En het ging
goed, ook al waren de omstandigheden
niet ideaal. Het was er behoorlijk
warm, erg drukkend zelfs”, aldus Tom
Van Walle. De finaleronde van de
Continental Cup halen was trouwens
één van de belangrijke doelstellingen
die Koekelkoren en Van Walle zich
bij de aanvang van het seizoen
hadden gesteld. Dat kunnen ze dus
afvinken. “Net als de Belgische titel,
een stevige sprong voorwaarts in de
klassementen en de hoofdtabel van
een FIVB World Tour halen. Eigenlijk
hebben we al onze doelstellingen
gehaald”,
lacht
Van
Walle.
Nadat ze de CEV Masters in Milaan
met een knappe vijfde plaats hadden
afgesloten, maakten Koekelkoren en
Van Walle eind september inderdaad
hun debuut op de hoofdtabel van

een World Tour in Xiamen (China).
“We waren rechtstreeks geplaatst en
kwamen in de poule terecht met een
Amerikaans topduo, een Japans team
met olympische ervaring en niet te
onderschatten Oostenrijkers. Tegen
de Amerikanen Rosenthal en Brunner
(vijfde reekshoofd en vijfde op de
Spelen in Londen, nvdr.) wonnen we
na een goede wedstrijd, maar zowel
tegen het Oostenrijkse team als het
Japanse – dat we wel klopten – haalden
we ons niveau niet. In de eerste ronde
moesten we dan de duimen leggen
tegen de ervaren Oostenrijkers
Huber-Seidl”, vertelt Van Walle.
Het tweetal mag dus terugblikken
op een geslaagde World Tour
manche. “Toch zijn we een beetje
teleurgesteld. We hebben ervaren dat
het niet evident is om na zo’n verre
verplaatsing meteen fris aan te treden.
Al willen we dat zeker niet inroepen
als excuus. We hebben enkele
kansen niet benut, ons niveau was
niet constant genoeg en het afmaken
ging moeilijk. Kortom, we schoten
net te kort, maar het blijft natuurlijk
een leerproces”, zegt Van Walle.
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Steun van Bloso?
Koekelkoren en Van Walle hebben
nog een drietal World Tour-toernooien
op het programma staan en dan zit
hun eerste seizoen als profs erop.
“Daarna plannen we evaluerende
gesprekken met de federatie om te
bekijken hoe het volgend jaar verder
zal gaan. Op sportief vlak kunnen
ze alleen maar tevreden zijn. We
hebben mooie resultaten en veel
vooruitgang geboekt in ons eerste
jaar. Maar alles hangt natuurlijk af
van het beschikbare budget …”,
beseffen Van Walle en Koekelkoren.
Vandaar dat het duo ook gaat praten
met Bloso. “We willen een uitgewerkt
dossier én toekomstplan voorleggen,
met duidelijke doelstellingen. Dankzij
onze kwalificatie voor de finale van de
Continental Cup zitten we eigenlijk in
de laatste rechte lijn voor de Spelen
van Rio de Janeiro. Hopelijk kunnen
dergelijke resultaten de doorslag
geven en halen we de nodige
ondersteuning binnen. En dan is het
aan ons om te blijven presteren!”
Tekst: Inne Vandenbempt
Foto’s: CEV
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Supercup bij de mannen rechtstreeks op tv

“Eerste waardemeter van het
nieuwe seizoen”
Door de Europese campagnes van de nationale vrouwen- en mannenploegen geraakte
de nationale competitie even in de vergeethoek. Als startschot van de Liga A-competitie bij de
mannen wordt in de Edugo Arena in Oostakker (Gent) op 25 oktober de Supercup voor vrouwen en
mannen afgewerkt. Bij de vrouwen staan VDK Gent en Asterix Kieldrecht tegenover elkaar. Bij de
mannen kruisen kampioen Knack Randstad Roeselare en bekerwinnaarAsse-Lennik de degens.

Vanwaar de belangstelling voor de
Supercup-organisatie in Gent?
Stephane De Meulemeester (manager
VDK Gent): “Vorig jaar hebben we de
Supercup voor het eerst georganiseerd
omdat we vonden dat zo’n evenement
in een moderne zaal, die de toen
splinternieuwe Edugo Arena toch
wel is, thuishoort. We wilden onze
zaal op deze manier promoten.
Organisatorisch liep het vorig jaar
allemaal van een leien dakje. Iedereen
was achteraf dolenthousiast waardoor
het meteen naar nog smaakte.
Hoewel de Supercup in Gent wordt
georganiseerd zijn de clubs VDK
Gent niet de organisatoren?
“Neen, de organisator van de
Supercup is Topvolley Gent. Dit is
een overkoepelende vzw die als doel
heeft zowel het vrouwen- als het
mannenvolleybal te promoten in Gent.
Natuurlijk dat er mensen van de beide
grote Gentse clubs in deze vzw zitten.
De mensen die hun schouders onder
het project zetten, zijn meestal ook al
actief in ofwel de vrouwenploeg, ofwel
het mannenteam. Het volleybalbloed
kruipt immers waar het niet gaan kan.”
Is het voor jullie belangrijk wie er
aan de wedstrijden deelneemt?
“Natuurlijk doen we het om de
supporters van de vier ploegen naar
onze thuishaven te lokken. Wat
dat betreft denk ik dat Gent ideaal
gelegen is. De afstand tussen AsseLennik en Gent en Roeselare en
Oostakker is niet onoverkomelijk. Ook
het Waasland, waar Kieldrecht zijn
thuisbasis heeft, is niet onoverkomelijk.
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Dat bovendien ook Gent
zelf zal aantreden is een
bijkomend
pluspunt.”
Wat is het belang van
de Supercup?
“Het was aanvankelijk
de bedoeling van de
volleybalbond om de
Supercup als startschot
van de competities aan
te wenden. Daar het EK
bij de mannen pas deze
week van start gaat was
dit onmogelijk. Hierdoor
is de vrouwencompetitie
al twee weken bezig.
Voor de mannen is het
wel de officiële opening
van de competitie. Ik
verwacht
spannende
wedstrijden.
AsseLennik tegen Roeselare
die een voorbereiding
zonder internationalen
hadden en bij de
vrouwen een versterkt
Gent
tegen
een
Kieldrecht dat misschien
wat aan kwaliteit heeft
ingeboet waardoor het evenwicht ook
in de vrouwencompetitie hersteld is.”
Is er een omkadering van de
wedstrijden om de Supercup? Zijn
er randactiviteiten voorzien?
“Echte
randactiviteiten
zijn
er
jammer genoeg niet. We werden
te laat als organisator aangeduid
waardoor het te kort dag was om
nog veel te organiseren. Bovendien
waren er discussies omtrent het

commerciële aspect. Daarnaast is
het een gewoon competitieweekend.
We hebben wel de primeur dat de
Supercup bij de mannen integraal
wordt uitgezonden op Telenet Sport.”
Programma:
16u: Asterix Kieldrecht – VDK Gent
19.15u: Knack Roeselare – Volley
Asse-Lennik
Tekst: Dirk Van Bruysel
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Volleyliga mikt op 25 wedstrijden via Telenet Sport

Clubs met Michelin-sterren
volgens hun accommodatie
Na enkele jaren sluimeren, bestuurswissels en quasi onzichtbare – hoewel heel
nuttige en verdienstelijke – verbeteringen, ging de Ethias Volley League vanaf dit
seizoen opnieuw van start met een ambitieus plan. Verschillende nieuwigheden
worden voorgesteld en naar eigen zeggen zetten zij “een belangrijke stap in
de mediatisering van het clubvolley”. Een aantal punten werden gerealiseerd
in akkoord en met de samenwerking van de Belgische volleybalbond, andere
voorstellen werden binnen de mogelijkheden van Liga uitgewerkt. Het huishoudelijk
reglement werd aangepast en een nieuwe bestuursploeg is al even aan het werk.

“Eerste
opvallend
punt
tijdens de voorbije maanden
was zeker het feit dat de
Liga zich hield aan een
aantal voorwaarden, die
werden
opgelegd
aan
de clubs om een eerlijke
competitie te garanderen,”
weet ‘general manager’
Marc Spaenjers. “Puurs kon
niet meer beantwoorden
aan de vereisten om met
een degelijke ploeg in
de hoogste afdeling uit
te komen en zij werden
naar een lagere afdeling
verwezen. Antwerpen kreeg
pas haar licentie, nadat de
club kon aantonen dat ze
wel degelijk in staat was
het ganse seizoen vol te
maken en ook de financiële
garanties kon voorleggen.
Toch wel enkele zaken,
waarover in het verleden
dikwijls beroering ontstond
en dan heb ik het zeker niet
alleen over deze clubs.”
Naast
het
nieuwe
licentiesysteem is Marc
Spaenjers ook zeer tevreden
over een tweede weg die al

met behoorlijk succes werd
afgelegd en dan heeft hij
het over de regeling i.v.m.
de
zaalaccommodaties.
Michelin

Marc Spaenjers
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“Er waren in het verleden
te veel afwijkingen op dat
gebied en wij hebben –
met de nodige flexibiliteit
– een lijn willen trekken
voor alle clubs. Wij hebben
een
sterrensysteem
ingevoerd zoals bij de
Michelinsterren in de horeca.
Clubs die beantwoorden aan
de voorwaarden om deel te
nemen aan de Champions
League krijgen drie sterren.
De finales van de play-offs
kunnen ook alleen maar in
hun zalen plaats vinden.
Zo gaven we drie sterren
aan Schiervelde Roeselare,
Arena
Antwerpen,
Lotto
Dome
Maaseik
en Edugo Arena Gent.
Twee sterren gaan naar de
zalen, waarin wel play-offs
kunnen gespeeld worden.
Die gaan naar Molenbos
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Volleyliga
Lennik, Amigos Zoersel en Waremme.
Eén ster gaat tenslotte naar de
overblijvende clubs, die dus wel aan de
reguliere competitie mogen meedoen,
maar méér ook niet. Het gaat hier om
Guibertin, De Steiger Vauban Menen
en Sportcomplex Haasrode Zaal A. Wij
hopen natuurlijk dat de meeste clubs
hierdoor ook gestimuleerd worden
om bij hun gemeentebesturen aan
te kloppen met de vraag om betere
accommodaties, want het zou toch
jammer zijn dat een ploeg, die de playoffs haalt, moet uitwijken naar een
andere zaal. Jammer voor de ploeg
en zeker voor de supporters. We zien
nu reeds dat Asse-Lennik voor haar
Champions Leaguewedstrijden moet
uitwijken naar de Arena in Deurne.”
Telenet
Bij de Volleyliga geen ordinaire
G7, maar ineens een G25, ook
wel ‘de kapstok van het salesen
marketingplan’
genoemd.
“Het wil gewoon zeggen dat wij
uitpakken met een pakket van
25
wedstrijden,
die
gespeeld
worden
volgens
de
strengste
wedstrijdnormen,” weet commercieel
manager Diederiek Degryse. “Het
gaat hier om de locatievoorschriften,
de technische en ‘look and feel’
omstandigheden.
Wij
willen
professionele TV-faciliteiten, volle tvgerichte supporterstribunes, Gerflor
en een volledig tv-gerichte perimeter
LEDboarding (4 x 15 lopende meter).
Het managementteam van de Liga
zal mee ondersteuning bieden aan
de semi-professionele teams om
van deze ‘events’ een topproduct
te brengen. Dit seizoen mikken we

op 25 wedstrijden, volgend jaar
op 30 en nadien op 35 matchen.”
“ Telenet wil hier mee haar schouders
onder zetten,” meldt Manu Leroy,
senior product manager sport bij
Telenet. “Wij willen niet alleen matchen
uitzenden, maar ook reportages en
documentaires. We willen ook de
jonge talenten van morgen volgen
en wij hebben in de toekomst ook
interesse om de combinatie te maken
tussen de Belgische en internationale
competities. Belangrijk is ook dat wij
de sport niet willen verstoppen achter
de ‘paywall’. Wij willen natuurlijk een
bepaalde mate van exclusiviteit, maar
zo gauw de wedstrijden gedaan zijn,
stellen wij de beelden ter beschikking

van de regionale omroepen en
de nationale zenders. Zij kunnen
samenvattingen in hun sportmagazines
en
journaals
uitzenden.”
“Om heel deze structuur operationeel
te maken, heeft de Raad van bestuur
beslist om voor een eerste periode
van vier jaar een managementteam
in dienst genomen,” laat ook
voorzitter Daniël Vanden Berghe
(ex-voorzitter van Roeselare) weten.

Tekst: Marcel Coppens
Foto’s: Bart Vandenbroucke

TV-uitzendingen in oktober en november
- 25/10: Supercup
- 28/10: VDK Gent – Asse-Lennik
- 14/11: Roeselare – Antwerpen
- 22/11: Haasrode - Lennik
- 27/11: Maaseik – Roeselare
Raad van bestuur Liga
- voorzitter: Daniël Vanden Berghe
- ondervoorzitter: Pierre Vandeputte
- financieel verantwoordelijke: Lieven Van der Wulst
- secretaresse: Nathalie Dubois
- administratoren: René Corstjens en Jan Goedhuys
Managementteam
- algemeen manager: Marc Spaenjers
- commercieel manager: Diederiek Degryse
Overlegcomité
- Raad van bestuur en managementteam
Algemene vergadering
- vertegenwoordigers van alle clubs

Colofon
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